El grup municipal de JUNTS PER BANYERES, representat pels regidors Jordi
Guasch Bea i Elisabet Figueras Tuset,

EXPOSEN:

Que el passat dia 11 de desembre, i a petició del Sr. Alcalde de Banyeres es va
mantenir reunió telemàtica entre el Sr. Alcalde i el nostre portaveu el Sr. Jordi
Guasch Bea.
Que el motiu d’aquesta reunió pretenia ser un primer contacte per a establir una
possible participació del nostre grup en la elaboració del Pressupost Municipal
per a l’exercici 2021.
Que en finalitzar la reunió es va informar per part del Sr. Alcalde que s’establirien
altres reunions per aprofundir en aquesta col·laboració i que el nostre grup podria
fer les seves propostes de projectes o actuacions a incloure en el Pressupost
Municipal.
Que des d’aquella data no s’ha tingut cap altra proposta de reunió ni cap noticia
sobre l’elaboració del Pressupost municipal, i ja hem entrat a l’exercici en qüestió,
per la qual cosa ja es va tard en l’aprovació del pressupost.
És per això que, des del nostre grup, fem les següents propostes per a ser
valorada la seva inclusió en el Pressupost Municipal, sens perjudici de fer altres
aportacions en cas que es reprenguin les reunions de treball:
PROPOSTES:
1. Construcció canonada aigua dipòsit nou fins a Boscos. Aquesta
canonada permetria que el subministrament d’aigua potable de Boscos,
Les Masies i Saifores, fos per gravetat des del dipòsit principal i no
necessités cap mena d’impulsió al dipòsit secundari. Això seria una
inversió que repercutiria en un estalvi d’energia elèctrica i en un menor
desgast de les bombes del dipòsit principal.
2. Revisar i executar la senyalització viaria horitzontal. Principalment en
les zones urbanes, hi ha una manca important de senyalització de passos

de vianants, i altre senyalització viaria reguladora del transit i
l’aparcament. Caldria destinar una partida per a esmenar aquestes
mancances.
3. Ajuts COVID. De les previsions de partides informades per part del Sr.
Alcalde no es va fer cap referencia als efectes del Covid-19. Atès que les
conseqüències d’aquesta pandèmia es preveu que s’allarguin durant tot
l’any 2021, considerem necessari que en el pressupost es contemplin
partides per ajudar a les persones i a les empreses del municipi que en
pateixin les conseqüències econòmiques.
4. Punts de recàrrega de vehicles elèctrics. De cara a fomentar la
transició cap al vehicle elèctric considerem interessant començar disposar
en el municipi de punts de recàrrega.
5. Bonificar ICIO i IBI per instal·lació de plaques fotovoltaiques. També
considerem interessant fomentar la instal·lació de plantes fotovoltaiques
per autoconsum i afavorir la transició energètica, per la qual cosa es
podrien contemplar bonificacions en ambdós impostos.
SOL·LICITEN:
Primer.- Que es reprenguin les reunions de treball per a l’elaboració del
Pressupost Municipal de l’exercici 2021 tal com es va proposar el passat mes de
desembre.
Segon.- Que les propostes presentades siguin tingudes en consideració i
s’incloguin en el pressupost en elaboració.

Banyeres del Penedès, 19 de gener de 2021

Jordi Guasch Bea

Elisabet Figueras Tuset

